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              ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
Personal Information 

ਨ� 

      

ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼: 

      

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (LD) ਵਰਕਰ, ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲ ੂਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ, ਪੜ�ਾਈ, 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਿਰਸ਼ਤ ੇਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਆਲ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਹਨ।  ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਜ� ਗ਼ਲਤ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਹਨ।  ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, 
ਿਜਹਨ� ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਿਮਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਥ� ਿਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ LD ਲਾਇਸ�ਸਰ/ਘਰੇਲ ੂਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲ ੂਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਉ ਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਵਜ� ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।  

ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।    

ਜੇ ਇਸ ਸੁਆਲਨਾਮ ੇਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਿਦੱਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਵਾਧ ੂਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇ
ਲਾਇਸ�ਸਰ/ਘਰੇਲ  ੂਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੋ।  

A.  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਤੱਥ: 
1. ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਿਕੱਥ ੇਹੋਈ ਸੀ?                  

 

2. ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਿਕਸਨ�  ਕੀਤੀ ਸੀ:  (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ) 
  ਮ�             ਆਂਟੀ   

   ਿਪਤਾ   ਅੰਕਲ   
   ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ   ਲੇਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ   
   ਦਾਦਾ/ਨਾਨਾ   ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ   
   ਮਤਰੇਈ ਮ�                  ਭੈਣ-ਭਰਾ  

  ਮਤਰੇਆ ਿਪਤਾ                  ਹੋਰ:       
 

3. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� ਦਾ/ਦ ੇਨ� ਅਤ ੇਹਾਲੀਆ ਉਮਰ ਿਲਖੋ: (ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)  

ਨ�/ਥ�:  ਉਮਰ: ਨ�/ਥ�: ਉਮਰ: 

                        

                        

                        

                        

                        
 

4. ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਿਬਆਨ ਕਰੋਗ?ੇ (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆ ਂ'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ) 

 ਖ਼ੁਸ਼   ਿਰਵਾਇਤੀ  ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਰ:       
 ਦੁਖੀ   ਪੇਚੀਦਾ  ਮੌਜ-ਮਸਤੀ  

 ਿਟਕਾਊ  ਿਪਆਰਾ  ਇਕੱਲਤਾ   

 ਘੜਮੱਸ ਵਾਲਾ  ਡਰਾਉਣਾ  ਰੁਮ�ਚਕ  

 ਬੇਿਫ਼ਕਰੀ ਵਾਲਾ                       ਮਜ਼ੇਦਾਰ  ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ  
 

ਪੜ�ਾਈ: 
1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਸਕੂਿਲੰਗ ਹੋਈ ਹੈ?   ਹ�      ਨਹ� 
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ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ/ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ: 
1. ਕੀ ਤੁਸ� ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ?   ਹ�      ਨਹ� 

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ:  

ਤ�        ਤੱਕ:         

ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ� ਦੀ ਬ��ਚ          ਰ�ਕ        

ਕੀ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ?   ਹ�     ਨਹ�  

ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਿਕਸਮ          
 

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?  ਹ�      ਨਹ� 

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਦਨ� ਅਤੇ ਘੰਿਟਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ:       
 

3. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ?  ਹ�      ਨਹ� 

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਤੁਸ� ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?  

 ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸ�ਟਰ  ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਰੇਲ ੂਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ   ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ/ਦ ੇਮ�ਬਰ:         ਹੋਰ:        

 
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸਾ 
1. ਕੀ ਤੁਸ� ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋ?  ਹ�      ਨਹ� 

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਕੀ ਤੁਸ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਬਾਇਲੀ ਮ�ਬਰ ਹੋ?  ਹ�      ਨਹ� 

ਕਬੀਲਾ          
(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤ� ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚ ਇੰਡੀਅਨ ਦਰਜੇ DCYF 15-128 ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ)   

 
2. ਤੁਹਾਡੀ ਮ�-ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ?         

ਕੀ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ(ਵ�) ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?   ਹ�      ਨਹ� 

ਜੇ ਇੰਜ ਹੈ, ਤ� ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਵ�)?       
 

3. ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਹੈ?       
 

B.  ਿਰਸ਼ਤੇ 

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ/ਸਾਥੀ: 
1. ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਿਵਆਹੁਤਾ ਹੋ ਜ� ਇਕ ਅਿਹਮ ਿਰਸ਼ਤ ੇਿਵਚ ਹੋ?   ਹ�      ਨਹ� 

2. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਅਿਹਮ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ:  

* ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਥ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕੋਈ ਤਲਾਕਨਾਮਾ (ਤਲਾਕਨਾਮ)ੇ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਮਨਸੂਖ਼ੀ(ਆਂ),  ਸਮਾਪਤੀ ਅਤ ੇਅਦਾਲਤੀ 
ਆਦੇਸ਼ (ਆਦੇਸ਼�) ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਿਵਆਹ�/ਸਮਿਲੰਗੀ 

ਸਾਥ/ਘਰੇਲ ੂਸਾਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: 
ਕਾ�ਟੀ/ਸਟੇਟ 

 
ਿਵਧਵਾ/ਿਵਧੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼  ਿਵਆਹ/ਸਮਿਲੰਗੀ ਸਾਥ/ਘਰੇਲ ੂ

ਸਾਥ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਸਾਥੀ ਦਾ ਨ�: 

      

 
      

                                                                                            
      

 
      

 
      

ਸਾਥੀ ਦਾ ਨ�: 

      

 
      

 
      

 
      

 
      

ਸਾਥੀ ਦਾ ਨ�: 

      

 
      

 
      

 
      

 
      

ਸਾਥੀ ਦਾ ਨ�: 
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ਬੱਚੇ: (ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ) 

1. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਿਚਆਂ) ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ: (ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ) 

 [ਕੁਦਰਤੀ, ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ, ਹਰੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਤੁਸ� ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ]  

 
 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨ� ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 

 

ਜਨਮ-ਥ� 

(ਸ਼ਿਹਰ, ਸਟੇਟ) 

ਦੂਜ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ� ਕੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

      
 

                   ਹ�      ਨਹ� 

      
 

                   ਹ�      ਨਹ� 

      
 

                   ਹ�      ਨਹ� 

      
 

                   ਹ�      ਨਹ� 

      
 

                   ਹ�      ਨਹ� 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?   ਹ�      ਨਹ� 

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ:  

ਿਕਹੜਾ ਬੱਚਾ?       

ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ:        

 
C.  ਪਰਵਿਰਸ਼ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ 

1. ਬੱਚੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਕਵ� ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ?  

      
2. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਿਕਆਂ (ਘਰ� ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹ� 

ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਕਵ� ਿਸਖਾ�ਦ ੇਹੋ?   

            
3. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰੋਗ:ੇ  

            
ਬੰਸ 

      
ਸਿਭਆਚਾਰ 

      
ਰੂਹਾਨੀਅਤ 

      
ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ 

      
ਿਲੰਗ-ਪ�ਗਟਾਵਾ 

      

4. ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਇਛੱਕ ਹੋਵੋਗੇ?  ਹ�      ਨਹ�                                                  
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ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਿਕ� ਨਹ�?    

      
5. ਕੀ ਤੁਸ� ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?     ਹ�  ਨਹ�   

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਤੁਸ� ਿਕਹੜ ੇਿਵਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?  

      

D. ਮੈਡੀਕਲ/ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਣ, ਿਨਜੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤ ੇਿਵਹਾਰ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ: ਿਧਆਨ ਿਦਓ- ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਆਈਟਮ� ਿਵਚ� ਿਕਸ ੇਦਾ ਜਵਾਬ ਹ� ਿਵਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਭਵ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦ ੇਿਵਕਲਪ 
ਵਜ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਓਗੇ।   
 

1. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ:  
 ਸ਼ਰਾਬ   ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ  ਗ਼ੁੱ ਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣਾ  ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ  ਲਾਗੂ ਨਹ� 

 

2. ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਕੁਵਰਤ� 
ਕੀਤੀ ਹੈ?   ਹ�      ਨਹ� 

 

3. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਿਵਚ� ਕੋਈ ਜ� ਹੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ (ਬੱਿਚਆ)ਂ ਦੇ ਆਮ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਹੋਣਗ,ੇ ਨ�  ਕਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਵੇਚੀਆ ਂਹਨ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ?   ਹ�      ਨਹ� 

 

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਹੜਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ, 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ: 
   ਤੁਸ� ਖ਼ੁਦ   ਿਪਤਾ   ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ  
   ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਸਾਥੀ   ਮਤਰੇਈ ਮ�   ਦਾਦਾ/ਨਾਨਾ  
   ਪੱੁਤਰ   ਮਤਰੇਆ ਿਪਤਾ   ਹੋਰ (ਜੋ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਹੋਏਗਾ):         
   ਧੀ (ਧੀਆ)ਂ   ਭਰਾ  
   ਮ�   ਭੈਣ (ਭੈਣ�)  
4. ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਿਬਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵਚ� ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਈ ਹੈ: 
        ਹ�         ਨਹ� ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
   ਹ�   ਨਹ�  ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ/ਜ� ਇਲਾਜ 
   ਹ�    ਨਹ� ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜ� ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਵਰਤ� ਅਤੇ/ਜ� ਇਲਾਜ 
   ਹ�    ਨਹ� ਘਰੇਲ ੂਿਹੰਸਾ 
   ਹ�   ਨਹ� ਸਲਾਹਕਾਰੀ; ਿਨਜੀ ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ (ਪਿਰਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਆਿਦ) 
   ਹ�   ਨਹ� ਬੱਚਾ ਿਡਗਣਾ ਜ� ਬ�ਝਪੁਣਾ 

  ਹ�   ਨਹ� ਸਦਮਾ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ 

ਿਕਸ ੇਵੀ “ਹ�” ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਵਚ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਇਲਾਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤ/ੇਜ� ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ।  

      
5. ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਿਬਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਜ� ਹੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ (ਬੱਿਚਆਂ) ਦ ੇਆਮ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਹੋਣਗੇ, ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵਚ� ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਈ ਹੈ: 
         ਹ�   ਨਹ� ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
   ਹ�   ਨਹ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ/ਜ� ਇਲਾਜ 
   ਹ�   ਨਹ� ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜ� ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਵਰਤ� ਅਤੇ/ਜ� ਇਲਾਜ 
   ਹ�   ਨਹ�  ਘਰੇਲ ੂਿਹੰਸਾ 
   ਹ�   ਨਹ� ਸਲਾਹਕਾਰੀ; ਿਨਜੀ ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ (ਪਿਰਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਆਿਦ) 
         ਹ�   ਨਹ� ਬੱਚਾ ਿਡਗਣਾ ਜ� ਬ�ਝਪੁਣਾ 

  ਹ�   ਨਹ� ਸਦਮਾ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ 
ਿਕਸ ੇਵੀ “ਹ�” ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਵਚ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਇਲਾਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤ/ੇਜ� ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ।  

      

6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ-ਫੇਟ, ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਬੰਿਦਸ਼� ਦਾ 
ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਸਮ� ਦਵਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?  ਹ�      ਨਹ�      ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ: 
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E.  ਘਰ ਅਤ ੇਗੁਆਂਢ 

1. ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਆਂਢਚਾਰੇ ਿਵਚ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ?        
2. ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਿਵਚ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ?        
3. ਕੀ ਤੁਸ� ਘਰ ਜ� ਕਾਰ ਿਵਚ ਤਮਾਖੂਨ� ਸ਼ੀ ਜ� ਵੇਿਪੰਗ (ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਿਸਗਰੇਟ ਨਾਲ ਧੂਆ ਂਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣਾ) ਕਰਦ ੇਹੋ?   ਹ�      ਨਹ� 
4. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵਚ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ ਜ� ਜਾਨਵਰ ਹਨ?  ਹ�      ਨਹ� 
5. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ?       

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ� ਜ� ਹੋਰਨ� ਜਾਨਵਰ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: (ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ) 

 
 

ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਕੇ  

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਤੂ ਿਦਓ) 

       ਹ�      ਨਹ� 

       ਹ�      ਨਹ� 

       ਹ�      ਨਹ� 

       ਹ�      ਨਹ� 

F. ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੱਚਾ 

1. ਇਸ ਸਮ�, ਕੀ ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ? (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ) 

 
 ਸਦਮੇ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ           ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਮਲਾਵਰ 

 ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਮਲਾਵਰ 

 ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�  ਿਸਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ 

 ਗਭਰੇਟ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ  ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ 

 ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ�            ਹੋਰ:       

 ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ�  
 

 

G. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਆਲ ਹਨ? 

1.   ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? 

            

ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      

 


